ce

ma
r
o
f
n
I

Program ve farnosti benátecké od 15.3.

Moji drazí,

Vzhledem k vyhlášení Mimořádných opatření vládou ČR a také vzhledem ke karanténě, ve které se (do 22.3.) nacházím, bude příští mše svatá (za předpokladu, že nedojde k dalším změnám/omezením) v neděli 22.3. v 8:30 hod. v Předměřicích nad Jiz.
a v 10 hod. ve farním kostele sv. Máří Magdalény v Nových Benátkách a to v obou
případech pro prvních 29 věřících.
Pobožnosti křížové cesty: ve čtvrtek od 9 hod. v kostele Nanebevzetí Panny Marie;
v pátek od 18 hod. ve farním kostele sv. Máří Magdalény; v neděli od 9:30 hod. tamtéž.
Prosím zapište se k vedení křížové cesty (viz. rozpis v kostele).
Výuka náboženství v týdnu od 15.3. nebude. Ruší se páteční katechese.
Další mše svaté (po neděli 22.3.) budou, dá-li Bůh, podle obvyklých pořádků.
Připomínám, že v této situaci:

 nejste vázáni povinností nedělní mše svaté.
 nejste však zproštěni světit neděli – den Páně: při nemožnosti fyzické přítomnosti na
mši svaté máte možnost sledovat ji v médiích (televize, rozhlas, internet). Pokud ne,
můžete a máte se modlit, číst Písmo svaté a rozjímat. (Nesvětí neděli, kdo nejde na
bohoslužbu ze strachu z nákazy a přitom jde v neděli nakupovat).

 veřejné mše svaté v naší arcidiecézi Bohu díky nejsou zrušeny, jsou pouze omezeny
počtem: do 30-ti účastníků.

 z toho důvodu zavádím službu ostiáře, který bude u dveří kostela sledovat, aby se
bohoslužba mohla konat, počet účastníků a zajistí splnění požadavku Mimořádného
opatření vlády ČR.
Prosím dodržujte předepsaná hygienická opatření, současnou situaci nepodceňujte.
V modlitbě neochabujte, ve víře buďte pevní, v naději vytrvalí, a ať láska, kterou projevujete vašim bratřím a sestrám (zdravým či nemocným), se řídí moudrostí a zdravým
rozumem.
V modlitbě žehnám vaší snaze o svatost P. Marek
Změna
S politováním oznamujeme, že další
akce „Běh pro varhany II“ spojený
s jarním opékáním vuřtů a přednáškou
o historii autobusové dopravy na Mla-

doboleslavsku se v plánovaném termínu (28.3.) konat nebude. Odsouvá se na
dobu neurčitou. Nicméně trénujte, ať
nemocem (případně hrobníkovi z lopaty) utečete: Kdo uteče, ten vyhraje.

Neprodejný občasník římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou. Pro vnitřní potřebu
vydává: Římskokatolická farnost Benátky nad Jizerou, Ladislava Vágnera 70/9, CZ 294
71 Benátky nad Jizerou I, IČ: 48680591; č.ú. ČS: 482350379/0800;
www.farnostbenatky.cz; Redakční rada: P. M. Miškovský (tel.: 724 550 009, e-mail:
marek.miskovsky@gmail.com).
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NOVINY FARNÍ RODINY
Občasník římskokatolické farnosti Benátky nad Jizerou
3. Neděle postní
Ježíš a Samařská žena
(Jan 4,5-42)
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Bože, studnice milosrdenství a dobroty,
ty nám dáváš příležitost,
abychom svou hříšnost léčili
modlitbou, postem a štědrostí;
pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu
a pokorně se z ní vyznáváme,
ukaž na nás své veliké slitování,
odpusť nám a pozvedni nás k sobě.
Prosíme o to skrze tvého Syna,
našeho Pána, Ježíše Krista,
který s Tebou v jednotě Ducha Svatého
žije a kraluje, Bůh,
po všechny věky věků.
Amen.

Ježíš žízní po duších. Ježíš žízní po
každé duši, Ježíš žízní i po mé duši.
Nechává učedníky odejít za prací, obživou, poznáním města. A sám zůstává u
osamělého, opuštěného zdroje vody a
očekává příchod jedné konkrétní duše.
Žena přichází, ty přicházíš, sama, až
po ostatních s přáním nikoho nepotkat:
protože jdeš pozdě, protože se stydíš,
protože víš, znáš svůj hřích se kterým
žiješ pod jednou střechou a se kterým se
nedokážeš – a vlastně ani nechceš – rozeVstupní modlitba 3. neděle postní
jít.
«To nikdo nemůže pochopit, v tom mi nikdo nerozumí… tak ať se neptají. Jsem se
svou tíhou sama… a všem říkám, že mi to tak vyhovuje, chci být sama.
A najednou mě někdo osloví, požádá mě, něco po mně chce, on mě potřebuje? – to
bude asi omyl, vždyť to, co chce, je nemožné. To přece nejde… A on něco nabízí: že
bych už nemusela chodit tou cestou hanby?»
Jemu na mně záleží! Nejsem Mu lhostejný, jsem pro Něj důležitý. Bože, tak snad
tedy přece letos s něčím pohnu, nebo spíš Ty mi pomůžeš, dáš sílu hnout se sebou samým. Bože, jak žízním po živé vodě, která očistí, která osvěží, která naplní rozpraskané
záhyby ztvrdlé duše.
Stačí ti mé přiznání, vždyť ty víš, lépe než já… a já už tuším, už vím, že Ty jsi Bůh,
protože jsi mi ukázal, že víš, abys odpustil a ne, abys mne odsoudil. To je šílené, to je
krásné, to je osvobozující. A já musím běžet, hned to všem povědět, Oni Tě musí vidět!
Pane, prosím, posečkej chviličku, ať v Tebe uvěří. To je radost, to je osvobození, to je
spása.
A já se s Tebou, Božím odpuštěním, mohu setkat ve svátosti smíření. Dotkni se mně,
zbav mě mého hříchu, už na něj nevzpomínej. Pane, obnov ve mně ducha horlivosti a
vytrvalosti. Pane, smiluj se nade mnou.
A já se s Tebou, vodou živou, mohu setkat v Eucharistii. Nedej mi, Pane, abys mi,
pro svou pokoru skrytý v chlebě, zevšedněl.
MaMi

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze
dne 12.3.2020

Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu
milosrdenství nebo růžencem.
Žehnáme Vám i Vašim blízkým!
Jménem biskupů České biskupské
konference
Mons. Jan Graubner, arcibiskup
olomoucký, místopředseda ČBK

Drazí věřící,
v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně
náboženských na 30 osob, se prakticky
ruší veřejné bohoslužby a další církevní
akce.
Toto opatření je zcela mimořádné, a
vyžaduje si tedy mimořádná řešení.
Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do
odvolání dispenzováni od fyzické účasti
na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby
je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném
kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích,
které zůstanou v rámci možností otevřeny.
Sledujte rovněž další informace ve
svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.
Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především
k modlitbě.
Připojme se k těm, kteří se už začali
spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny
nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo
v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc
pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli
opravdovými křesťany, kteří nejen věří
v život věčný, ale také s ním počítají,
abychom byli svědky a prostředníky Boží
lásky. Společná modlitba je nejsilnější
zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z
vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a
kostely. Každý podle svých možností se
zapojme aspoň modlitbou Otče náš a

Otevřený dopis, kněžím a jáhnům pražské arcidiecéze (13.3.2020) k vyhlášení
stavu nouze (12.3.2020)
Vážení spolubratři kněží a jáhni,
mnozí z vás, ale i věřící, se na nás obrací s dotazem, jaké služby může církev
v současné situaci, kdy vláda vyhlásila
stav nouze, poskytovat.
Samozřejmě je třeba vládní nařízení
respektovat. To ale neznamená, že se
všechny bohoslužby ruší! Záleží na místní situaci a Vašem osobním uvážení.
V náročných situacích, jako je tato, kdy
i mnozí nevěřící lidé hledají duchovní
útěchu, musí být církev lidem na blízku a
mít pro ně otevřenou náruč.
Jménem otce arcibiskupa Dominika
vřele doporučujeme, aby byly kostely co
nejvíce otevřeny a lidé je mohli navštěvovat. Prosíme všechny duchovní, aby
byli lidem co nejvíce k dispozici. Na místech, kde vzhledem k obvyklému počtu
návštěvníků bohoslužby budou omezeny,
je dobré nabízet příležitost ke svátosti
smíření, podávat lidem eucharistii a poskytovat duchovní útěchu.
Společně se modleme za nemocné a za
ty, kteří o ně pečují. Prosme také za naše
politiky a za ukončení současné mimořádné situace.
Mons. Zdenek Wasserbauer,
pomocný biskup a generální vikář
Mons. Jan Balík, generální vikář
2

Hra čísel

svým křesťanským životem radostně
svědčit o Kristu, naší jediné naději.

Čísla označují počet, množství, tedy
kvantitu. Množství samo o sobě neříká
nic o kvalitě, nebo důležitosti. Přítomnost
lidí na nějakém místě, jejich počet, ale
vypovídá o jejich životaschopnosti, a
také o příhodnosti konkrétního prostředí
pro život. V poušti žije proto mnohem
méně lidí, než v úrodných krajinách.

V čem je životaschopnost křesťanů?
V jistotě, kterou nám, svým učedníkům,
dává Kristus spolu s velkým úkolem:
„Jděte tedy, získejte za učedníky všechny
národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého a učte je zachovávat
všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já
jsem s vámi po všechny dny až do konce
světa! (Mt 28,19-20)

Počet křesťanů ve společnosti pak
vypovídá o jejich životaschopnosti. O
příhodnosti či nepříhodnosti v tomto ohledu nemůže být moc řeč, protože kde je
člověk, tam je příhodné prostředí pro
křesťana. Ježíš Kristus své učení neomezuje na nějaké území, národ či rasu, svým
učedníkům říká: „Jděte tedy, získejte za
učedníky všechny národy“ (Mt 28,19a).

Ano, On je s námi! (tedy pokud my
budeme s Ním ;-)
Do čísel se život vtěsnat nedá, ale
čísla přece jenom o životě svědčí. Počet
dětí, které nemáme, nás usvědčuje, že
jsme už mrtví, i když ještě žijeme. A nepřivádíme-li svým životem druhé ke
Kristu, jsme duchovně mrtví, i když ještě
žijeme. Množství samo o sobě nevypovídá o kvalitě, ale nastavuje zrcadlo naší
životaschopnosti. Přivést dobré kamarády
ke Kristu! Prostředky máme: svátosti,
modlitbu, půst, pokání, obrácení… je
doba postní, využijme ji.

Počet katolíků, kteří chodí na nedělní
mše svaté v Benátkách nad Jizerou, je
jistě ovlivňován mnoha činiteli – dobrá
třetina v kostele jsme přistěhovalci posledních 15-ti let, část tvoří přespolní, –
ale bez ohledu na to, zda jsme starousedlíci či noví osadníci, staří nebo mladí,
zdraví či nemocní, nejsme zproštěni velkého misijního poslání (Mt 28,19-20):

Jinak, kdo ví, zda budeme slavit velikonoce…
P. Marek

Analýza dat
Když odhlédneme od přesnosti údajů
v tabulce (počet obyvatel z r. 2011), při
počtu věřících v naší farnosti ne/přítomnost jednotlivce mění procenta…, tak náš
počet je sice pod (arci)diecézním průmě-

rem, průměrným věkem jsme lehce nad
„vesnickým“ průměrem, mužů mnoho do
kostela nechodí, ale dobrá zpráva pro
starší vdavekchtivé katoličky: v průměru
jsou muži v naší farnosti mlad(š)í.
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